
Larmadress:   Arbetsplats:  

Tillståndet gäller fr o m (datum & tid):     t o m (datum & tid):

Tillståndet ska ges för så kort tid som möjligt för att säkerställa att riskerna på arbetsplatsen inte förändras.

Arbetsmetod och verktyg: 

Säkreg.

 1  Bedöms arbetet vara tillfälligt och brandfarligt?

 1 Jag som utfärdar detta tillstånd är skriftligen utsedd för uppgiften?

 1 Är undertecknande uppdaterade med förutsättningarna, bedömt faran för brand och har högriskdetaljer beaktats?

 2 Har utförare, brandvakt och tillståndsansvarig giltigt personcertifikat där det krävs?

 3 Finns behov av brandvakt/er? (Brandvakt krävs ej om det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt).  

  Ange orsak till att brandvakt uppenbart inte behövs:    

 3 Är obligatorisk efterbevakning ordnad med person som har ett giltigt personcertifikat? Ange timmar (minst 1 tim.):

 4  Vid arbeten i utrymme som innehåller/innehållit brandfarlig vara, eller vid annan risk för explosiv atmosfär,  

har tillstånd inhämtats från föreståndare eller ansvarig person?

 5  Är riskområdets storlek bestämt och är brännbart material bortflyttat eller skyddat genom övertäckning?

 5 Är arbetsplatsens riskområde städat och vid behov vattnat?

 6 Är värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats?

 6 Värmeledande byggnadsdelar passerar genom en byggnadsdel. Är riskområdet utökat till andra sidan och bevakas av brandvakt?

 7 Är springor, hål, genomföringar eller andra öppningar tätade eller kontrollerade och skyddade?

 8 Har verktyg och metoder valts för att undvika att material antänds?

 8 Vid applicering av tätskikt: värms material upp till max 300°C?

 8 Har brännare helt innesluten låga eller uppfyller den kraven i SBF 2023?

 8  Vid smältning av is och snö: medger tillståndsansvarig användning av öppen låga? Konstruktionen ska vara av  

obrännbart material och inte ha några högriskdetaljer.

 9 Om svets och/eller skärutrustning ska användas; är den kontrollerad, felfri och följer gällande säkerhetsföreskrifter?

 10 Utförs smältning av asfalt enligt SBF 507?

 11 Finns fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ tillgänglig för omedelbar släckinsats? 

 12 Är brandskyddssystem på något sätt urkopplat under arbetet? (Om ja ska tillstånd från anläggningsskötare/ansvarig person inhämtas)

 12 Är frånkopplingarna begränsade till endast den tillfälliga arbetsplatsen och under så kort tid som möjligt? 

  Ange frånkopplad sektion/adress:

 12 Är vattenbaserade sprinklersystem funktionsdugliga och i drift?

 13 Kan räddningstjänsten larmas inom en minut och är arbetsplatsens larmadress känd?

  Är utrymningsvägar fria från hinder?

     Övrigt:

Utsedda personer och roller
Riskbedömning är genomförd och undertecknande är införstådd med villkor och förutsättningar för arbetets genomförande.

Namn  Namnteckning  Telefon 

Utfärdande av tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Förvissar sig att samtliga regler följs före, under och efter arbetet.

Tillståndsansvarig bekräftar att arbetet är avslutat, efterbevakning är slutförd och arbetsplatsen är kontrollerad med avseende på  
brandsäkerhet samt att brandskyddssystem är återställt.

Namn tillståndsansvarig  Namnteckning  Telefon 

Namn tillståndsansvarig  Namnteckning  Telefon 

Ja           Nej        

 Utförare         Brandvakt        

BHA 2023-1: Riskbedömning och tillståndsgivning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats 2023-01-05

Riskbedömning och tillståndsgivning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

Efter- 
bevakare

Certifierat 
OK

 Ej aktuellt 


